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Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende 
års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen. De skal vurdere, om det 
foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en 
plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på 
www.at.dk 
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Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde [2017/2018] 

Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet: 

 Ombygning af lokaler i 1130(Uni-lab renovering) 
Denne opgave er stadig igangværende 

 Arbejdsplads brugsanvisninger i Kiros, undersøge om de alle er opdaterede 

Vi har inviteret den Kiros ansvarlige på ST, Astrid Kühle til et møde i LAMU, hvor hun gav et generelt oplæg 

om Kiros. Der har efterfølgende være arbejdet lokalt på at få opdateret arbejdsplads brugsanvisningerne 

 Kompetenceudvikling 

Tre medlemmer af LAMU deltog i Universiteternes Arbejdsmiljøkonference der blev afholdt i foråret 2017. 

Desuden har medlemmer deltaget i et kursus om psykisk førstehjælp, og i et kursus om forsendelse af 

tørispakker. 

Status på evakueringsøvelser (bygning og dato) 

 Biokæden 1130 afholdt øvelse den 18. april 2017 

 Forskerparken 3130-3135 afholdt øvelse den 18. april 2017 

Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver 

Rækkefølge: 

 Oprydning i gamle kemikalier 

 Påbegyndelse af byggeplaner for samling af instituttet 

 Evaluering af arbejdsmiljøorganisation til valget 2018 

 Opdatering af sikkerhedsbrochure 

 Ombygning af lokaler i 1130(Uni-lab renovering) 
 

Ad hoc opgaver: 

 Implementering af nye regler(fx affald) 

 Opdatering på Kiros 

 Kontakt til ST-byg 

 Forebyggelse af ulykker 

http://www.at.dk/


 Indretning 

 Nye tiltag 
 

Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) 

 Dette punkt bliver afgjort på LAMU møderne, når de enkelte punkter behandles 

Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) 

 Tæt samarbejde med alle involverede parter fx ST-byg, arkitekter mm. Desuden involvering af alle 
medarbejdere i Biokæden(1130-1131) i den gennemgribende Unilab renovering 

 Mødefrekvens er fire gange årligt, derudover kan der komme temadage eller kortere kurser 

 Fastholdelse af strukturen med at alle Arbejdsmiljøledere og Arbejdsmiljørepræsentanter deltager på 
møderne 

Plan for kompetenceudvikling (behov for uddannelse/kurser/anden kompetenceudvikling) 

 Vi undersøger kursusmuligheder, evt. for hele MBGs arbejdsmiljøorganisation. Det vil desuden blive 

diskuteret om det vil være givende hvis flere medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen deltager i 

Universiteternes Arbejdsmiljøkonference 

Økonomi og andre ressourcebehov til at opfylde strategiens mål  

 Vi tager de relevante kurser/ temadage  

 Det vil blive yderligere afgjort, når de enkelte punkter behandles på LAMU møderne. 

Dato: 
 
Arbejdsgiverrepræsentant 
(Formand) 

Dato: 
 
Medarbejderrepræsentant 
(Næstformand) 

 


